AJUNTAMENT DE RÒTOVA

EXPEDIENT PRESSUPOST GENERAL 2017

HONORI COLOMER GANDIA , Tècnic d’Administració General, secretari interventor de
l’ajuntament de Ròtova, vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici
de 2017, integrat pel de la pròpia Entitat Local i el de OOAA Escola Municipal de Música
Mestre Villar, tinc a bé emetre el següent INFORME:



El Pressupost General presentat per a estudi, debat i, si escau, aprovació,
està integrat pel de la pròpia Entitat Local i el de l’Organisme Autònom
Administratiu Escola Municipal de Música Mestre Villar,



El pressupost general, ha estat confeccionat sense dèficit inicial tal i com
exigeix l'article 165 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refòs
de la Llei d’Hisendes Locals, i conté els requisits als que es refereix el citat
article als punts, 1,2, i 3.



Al referit pressupost s'uneix la documentació preceptiva de l'article 166 del
RDL 2/2004 de 5 de marc, dels quals es dedueix la correcta formació legal
del referit pressupost.



En compliment del que disposa el Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals i
el RD 500/90, de 20 d’abril, el pressupost general s’acompanya de les
BASES D’EXECUCIÓ del Pressupost general per a l’exercici de 2.017 i
tindran la mateixa vigència temporal que este.



Les Bases d’Execució contenen l’adaptació de les disposicions generals
en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies d’este
ajuntament així com altres necessàries per a una millor gestió i que
contenen, al meu judici, les disposicions necessàries per a una adequada
gestió pressupostària, dotant-la dels instruments necessaris per a una
gestió eficient.

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA



S’acompanya així mateix l'annex de personal (relació dels llocs de treballs
i plantilla de personal ) i l’annex d'inversions previstes per a l’exercici de
2017 amb el detall de la seua font de finançament deguent-se tindre en
compte el que s’indica en l’informe econòmic financer i en l’informe sobre
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (informes independents)

En conclusió, informe que el projecte de Pressupost General per a 2017 que s’ha
presentat per a la seua aprovació ha estat confeccionat observant les
prescripcions legals aplicables.

Ròtova, 23 de desembre de 2016
El secretari interventor.

Honor Colomer Gandia
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